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'חוק מרפי' פעל גם בבחירות לראשות הממשלה .היה סיכוי כלשהו ,שפרס לא ישיג רוב  -ויישאר במיעוט .עד כאן הכל במסגרת
תורת הסיכויים .מה שבא אחרי כן ,מוזר .מפלגת העבודה אמנם הפסידה מכוחה ,אך פחות מהליכוד ,ונשארה המפלגה הגדולה
ביותר .על פי חוק הבחירות הישן הייתה היום מרכיבה ממשלה  -כפי הנראה קואליציה עם אותם גורמים ,שעכשיו מרכיבים את
ממשלת ביבי .ההפרש בקולות לראשות הממשלה שניים-שלושה רבבות בלבד.
לאור מצב זה ,תמוהה דרמת ההתמוטטות וההתפוררות שמפלגת העבודה מציגה לנו יום-יום בתקשורת .מה קורה כאן? האין
ביכולת המפלגה המנהיגה בישראל לעבור לאופוזיציה כספינת הדגל של הפוליטיקה הישראלית? כאופוזיציה לוחמת מהרגע הראשון?
איזו "הבנה" יש לבייגה-שוחט לתוכניות הכלכליות הלא בשלות של הליכוד ,באיזה שוויון נפש מביע שמעון פרס ודאות ,שבסופו
של דבר הממשל החדש ימצא את דרך המלך להמשך תהליך השלום .להבין הכל משמע הכל לסלוח.
איפה התגובה המיידית על שני הנאומים הראשונים ,הטיפשיים ,של נער השעשועים ,איפה הפטיש גדול? מה זה ,לחתור לכלכלה
חופשית? היכן אנחנו ,במזרח אירופה ,שיש לחנך אותנו לכלכלת שוק מערבית? אברהם טל במאמרו ב"הארץ" ( ).28.6רומז ליעקב
פרנקל ,נגיד בנק ישראל ,שאין סיכויים רבים להגיע לאינפלציה אירופית של  3%ע"י העלאת הריבית  -אלא לכל היותר לאבטלה
אירופית של  .11%שלום עם בטחון  -גרשם גורנברג מזכיר לביבי השבוע מעל דפי המגזין האמריקאי  New Republic,שבל ישלה
עצמו ,הפוליטיקה האמריקאית ,שביבי טוען לדעת  inside out,לעולם לא תקבל את הרוויזיוניזם של שנות ה ,30-שביבי ספג בחלב
אמו ושחלף מן העולם  -אלא שביבי ושיכורי הרטוריקה סביבו ,כנראה אינם יודעים זאת.
הדים ראשונים ,שהיו צריכים לבוא משורות מפלגת העבודה (במקום להעניק  100ימי חסד) ,שמנסה בכל הכוח להשכיח קיומה
בקרב הפוליטיקה והציבור הרחב .מה זה העדינות הזאת? כן ,רצחו וגם ירשו :לא שכחנו רצח ארלוזורוב ,ולא נסכים לראות ברצח
רבין מעשה חריג ,אלא קו פוליטי .בכל מהדורת חדשות בבוקר חייב להיות משפט בקורת תמציתי על ביבי ופועלו ,לא "הבנה".
לעולם לא להכיר ברוויזיוניזם כתחליף לגיטימי לשלטון בישראל .לא לקבל שום צעד ללא מחאה גורפת מיידית .
מאחר ואני פסימיסט ,קשה לי להאמין ,שפרס יילחם משורת המפלגה .הוא ישחק את המדינאי הישיש ,ה  , elder statesman-אליו
עולים לרגל לטכס עצה על תקומת המזרח התיכון החדש; אשר לתקומת מפלגת העבודה ,כאופוזיציה מעשית – יש להניח ,שבדומה
לפרסומת בחירות ,יש לחפש לכך קבלן בחו"ל.

